
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẾN TRE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KGVX 

V/v giao chỉ tiêu về tỷ lệ sử dụng  

dịch vụ công trực tuyến năm 2022 

Bến Tre, ngày          tháng 7 năm 2022 

 

     
Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Ủy nhân nhân dân các xã, phường, thị trấn. 
 

 Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính 

phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai 
đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. 

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15 tháng 3 năm 2022 của 
Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy 

ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022. 

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Ban Chỉ 

đạo Chuyển đổi số tỉnh về triển khai nhiệm vụ về Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre năm 
2022. 

Thực hiện Kế hoạch số 575/KH-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 

12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến 

Tre. 

Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về cung cấp, tích hợp, sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022, Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao chỉ tiêu về sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho các sở, ban, ngành 
tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, cụ thể như sau: 

 

Số 

TT 
Tên nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì 

Cơ quan, 

đơn vị phối 

hợp 

Giao chỉ tiêu 

thực hiện 

trong năm 

2022 

1 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến 

phát sinh hồ sơ (áp dụng đối với 

dịch vụ công trực tuyến đang 

cung cấp trên Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành 
chính của tỉnh) 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh; 

UBND cấp 

huyện, 
UBND cấp xã 

Văn phòng 

UBND tỉnh; 

Sở Thông tin 

và Truyền 
thông 

80% 

2 Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực Các sở, ban, Văn phòng 50% 



2 
 

Số 

TT 
Tên nhiệm vụ 

Đơn vị chủ 

trì 

Cơ quan, 

đơn vị phối 

hợp 

Giao chỉ tiêu 

thực hiện 

trong năm 

2022 

tuyến của các dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số 

hồ sơ được xử lý của các TTHC 

cung cấp mức độ 3, 4 

ngành tỉnh; 

UBND cấp 

huyện, 

UBND cấp xã 

UBND tỉnh; 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

3 

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực 

tuyến của dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ 

sơ được xử lý của các TTHC 

cung cấp mức độ 4 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh; 

UBND cấp 

huyện, 

UBND cấp xã 

Văn phòng 

UBND tỉnh; 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

30% 

4 

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết của các 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, 4 trên tổng số hồ sơ giải 

quyết của tất cả thủ tục hành 

chính (bao gồm trên Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính của tỉnh và Cổng 

Dịch vụ công của Bộ ngành) 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh; 

UBND cấp 

huyện, 

UBND cấp xã 

Văn phòng 

UBND tỉnh; 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

50% 

5 
Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính 

Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 

tỉnh: Từ ngày 

01/6/2022; Bộ 

phận Một cửa 

cấp huyện: Từ 

ngày 

01/12/2022 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
100% 

6 

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 được công khai 

trên Cổng Dịch vụ công quốc 
gia (áp dụng cho các dịch vụ 

đáp ứng yêu cầu của Văn phòng 

Chính phủ) 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh; 
UBND cấp 

huyện 

Văn phòng 

UBND tỉnh; 

Sở thông tin 
và Truyền 

thông 

100% 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương: 

1. Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu về cung cấp, tích 

hợp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trong đó phân rõ lộ trình cụ thể theo từng 
tháng, từng quý; phân công, giao nhiệm vụ kèm chỉ tiêu đối với từng phòng, ban, 

đơn vị trực thuộc và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để hoàn 
thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.  

2. Tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến và có hình thức hướng dẫn phù hợp để người dân, doanh nghiệp 



3 
 

biết, thực hiện; chỉ đạo công chức, viên chức có liên quan trong quá trình giải 
quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải thực hiện đầy đủ, kịp 

thời các bước trên môi trường điện tử đảm bảo đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022. 

3. Rà soát, tham mưu đề xuất danh sách thủ tục hành chính triển khai thực 
hiện thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các thủ tục hành chính đã triển 

khai cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến để giải quyết trên môi trường mạng. 

4. Thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 
số 3348/UBND-KGVX ngày 03 tháng 6 năm 2022 về việc nâng cao hiệu quả cung 

cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Định kỳ hàng quý, năm báo cáo kết quả 
thực hiện từng chỉ tiêu thông qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp và báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Bổ sung kế hoạch tuyên truyền, giới thiệu dịch 

vụ công trực tuyến vào chương trình sinh hoạt chuyên đề cho giáo viên các cấp; 
chương trình ngoại khóa cho học sinh, sinh viên. 

6. Tỉnh đoàn: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 241-
KH/TĐTN-TCKT ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về 

tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến 
Tre sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giai đoạn 2020 - 2022. 

7. Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre: Tăng cường 
tin, bài, phóng sự về việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích ở các cơ quan, đơn vị, địa 

phương; việc khai thác sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, 
dịch vụ bưu chính công ích ở các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch 
Ủy ban nhân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 
- Bộ TTTT (để biết); 
- Trưởng BCĐ CĐS tỉnh (báo cáo); 
- TT.BCĐ CĐS tỉnh; 
- UBMTTQVN và các tổ chức CT - XH tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 
- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh; 
- Báo Đồng Khởi, Đài PTTH Bến Tre; 
- UBND cấp huyện (triển khai đến UBND cấp xã); 
- Phòng: KGVX, TH, KSTT, HCTC, TTPVHCC; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, Ph. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

Nguyễn Thị Bé Mười 
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